
 

Matriz de acordo com as Aprendizagens Essenciais em  articulação com o Perfil dos Alunos 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

MATRIZ – PROVA DE FILOSOFIA 

(Exame RNP – 123) 

A prova é constituída por três grupos de questões 

 

Conteúdos Objetivos Tipologia das questões Cotação 

 
 
 
 
I - Abordagem introdutória à Filosofia e ao filosofar 
1. O que é a Filosofia? As questões da Filosofia 
 
2. Racionalidade argumentativa da Filosofia e a 
dimensão discursiva do trabalho filosófico 
2.1 Tese, argumento, validade, verdade e solidez 
2.2 O discurso argumentativo:  principais tipos de 
argumentos e falácias informais  
 

Distinguir problemas filosóficas de outro tipo de 
problemas 
 
Aplicar os conceitos de tese, argumento, 
validade, verdade e solidez. 
 
Clarificar as noções de argumento  por indução,  
analogia e  autoridade.  
 
Construir argumentos por indução, por analogia 
e por autoridade. 
 
 Identificar, justificando, as falácias informais da 
generalização precipitada, amostra não 
representativa, falsa analogia, apelo à 
autoridade, petição de princípio, falso dilema, 
falsa relação causal, ad hominem, ad populum, 
apelo à ignorância, boneco de palha e 
derrapagem. 

1 questão de resposta curta 
 
 
2 questões de resposta curta 
 
 
 
 
 
4 questões de resposta curta 

10 pontos 
 
 

20 pontos 
(2x10 pontos) 

 
 
 
 

40 pontos 
(4x10 pontos) 
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Conteúdos Objetivos Tipologia das questões Cotação 

II - A dimensão ético-política - análise e 
compreensão da experiência convivencial 
1.A necessidade de fundamentação da moral: a ética 
deontológica de Kant e a ética utilitarista de Stuart 
Mill 

Clarificar a necessidade de uma fundamentação 
da ação moral.  
 
Enunciar o problema ético da moralidade de 
uma ação.  
 
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os 
argumentos das éticas de Kant e Mill. Discutir 
criticamente as éticas de Kant e Mill. 

 
1 questão de resposta curta 
 
 
1 questão de resposta longa 
 
 

 
20 pontos 

 
 

40 pontos 

 

Conteúdos Objetivos Tipologia das questões Cotação 

III - Ética, direito e política — liberdade e justiça 
social; igualdade e diferenças; justiça e equidade. 
1. O problema da organização de uma sociedade justa 
(Rawls) 

Formular o problema da organização de uma 
sociedade justa, justificando a sua importância 
filosófica.  
 
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os 
argumentos da teoria da justiça de Rawls.  
 
Confrontar a teoria da justiça de Rawls com as 
críticas que lhe são dirigidas pelo 
comunitarismo (Michael Sandel) e libertarismo 
(Robert Nozick). 

 
 
 
 
2 questões de desenvolvimento 
 
 

 
 
 
 

70 pontos 
(2x35pontos) 

 


